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1 Innledning
Behovet for tett samarbeid mellom alle kommunens tjenester overfor barn, unge og deres
familier har stått sentralt helt siden Arendal kommune etablerte oppvekstteam og begrepet
oppvekstområder for 15 år siden. Tanken allerede den gangen var å etablere et system som
skulle legge til rette for at fagfolk skulle møtes på tvers av fag for å jobbe med løsninger for
de individene / familiene som trengte ekstra hjelp.
Manglende kontinuitet i de enkelte oppvekstteamene, manglende ledelsestrykk knyttet til
selve samhandlingen og varierende motivasjon for å jobbe i desentraliserte modeller gjorde
at vi totalt sett aldri lyktes helt.
Dette til tross for at antall stillinger i forebyggende arbeid overfor barn, unge og deres familier
ble økt betydelig, blant annet i forbindelse med den nasjonale opptrappingsplanen for
psykisk helse hvor 25% av ressursene skulle gå til barn og unge. I tillegg til bruk av statlige,
den gangen øremerkede midler, bevilget kommunen egne frie midler til blant annet
oppvekstmedarbeidere og fritidsmedarbeidere.
Selv med denne betydelige satsingen fikk vi ikke ned antall ungdommer som droppet ut av
videregående skole, og signaler om manglende samarbeid kom fra både skoler, barnehager,
barnevern og helsestasjon. I tillegg mottok kommunen melding om brukererfaringer som ikke
var slik de burde være.
Det ble gjennomført en stor levekåranalyse i 2013, og i forlengelsen av dette utarbeidet
vedtok bystyret kommunedelplan Tidlig innsats – for bedre levekår 2023.
Med virkning fra juni 2014 ble det så gjort en ny organisatorisk endring ved at Levekår ble
etablert som en felles enhet for helsestasjonen, forebyggende tjenester barn, unge og
familier (tidligere barne- og familieteamet, oppvekstmedarbeidere og ungdomsteamet),
barneverntjenesten og tidligere enhet psykisk helse og rus. Enheten skulle bidra til
samarbeid og samordning mellom dem som, i tillegg til barnehage, skole og
spesialpedagogiske tjenester, jobber forebyggende overfor både barn, unge og deres
familier.
Heller ikke dette grepet syntes å gi den ønskede effekt i form av økt samarbeid og
samordning, og frafallet fra videregående opplæring gikk ikke ned.
Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra så vel ansatte som brukere, ble det i vedtatt
handlingsplan for 2018-21, etter forslag fra rådmannen, besluttet å gjennomføre evaluering
av enhet Levekår. Etter forslag fra bystyret selv, ble det besluttet å evaluere kommunens
tilbud til familier med barn med sammensatte behov, ledet av et eget ad hoc – utvalg.
Våren 2018 har de to evalueringsarbeidene vært samordnet i noen grad, og resultatet av
begge prosessene kommer til politisk behandling parallelt. De to innstillingene utfyller
hverandre.
Et viktig bakteppe for saken som her legges fram er for øvrig den rapporten som
fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har lagt fram knyttet til det tragiske drapet som fant sted
på Sørlandssenteret sommeren 2017. Selv om det meste i denne historien og hendelsen var
knyttet til Vest – Agder er erkjennelsen at det kunne skjedd hos oss også. Fylkesmannens
kanskje viktigste konklusjon etter å ha studert sakens 7000 ( ! ) sider dokumentasjon og
snakket med alle involvert er følgende:
-
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Alle instanser synes å ha benyttet sine beste fagfolk
Ingen på overordnet ledernivå har gått inn i og tatt ansvar for helheten.

Fylkesmannens rapport illustrerer at helhetlig og overordnet ledelse på tvers er nødvendig, i
tillegg til den faglige innsatsen på enkeltområder.

1.1 Bakgrunn - fakta
Tilsyn fra fylkesmannen med kommunens tjenester til barn 7-12 år med psykiske vansker.
Fylkesmannens oppsummering:
Tilsynet har vist mangelfull styring og ledelse av tjenestene til barn og unge som
strever. Det følges ikke med på at tjenestene fungerer som forutsatt og er
tilstrekkelige for å gi et forsvarlig tilbud. Manglende styring gir en uakseptabel stor
risiko for svikt i tjenestene til den enkelte og det sikres ikke liveverdig behandling og
en god utnyttelse av kommunens ressurser.
Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke systematisk samhandling rundt barn 7 – 12 år med psykiske
vansker 2
Avvik 2:
Kommunen sikrer ikke at barn 7 – 12 år med psykiske vansker får et faglig forsvarlig
tilbud
Merknad:
Arendal kommune har ikke gode rutiner for å sikre at barna blir hørt i saker som
gjelder dem selv.

1.1.1 Evaluering av enhet levekår
Tilsynet førte til at Arendal kommune innhentet bistand fra PWC til å evaluere enhet Levekår.
Enhet Levekår ble opprettet 1. Juni 2014. Formålet var å “få forsterket trykk på det
forebyggende arbeidet”. Intensjonen med enhet Levekår er å skape bedre samarbeid på
tvers av tjenester, for å imøtekomme levekårsutfordringer. Evalueringen av
barneverntjenesten (våren 2016) konkluderte med at enhet Levekår ikke har lykkes med
denne målsettingen. Det blir pekt på følgende svakheter:
 Varierende deltakelse på samarbeidsarenaer, især oppvekstteam
 Manglende rutiner for samhandling og kommunikasjon på tvers av tjenester
 Få felles arenaer for ansatte, som felles strategisamlinger og felles
kompetansehevingstiltak
 Skott mellom tjenestene
Lederlaget konkluderte sommeren 2017 i samråd med PWC at evalueringsarbeidet måtte
utvides til å gjelde hele tjenestetilbudet til barn og unge samt deres familier.
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1.1.2 Organisering av arbeidet
Det ble opprettet et bredt tverrfaglig sammensatt Programstyre for tidlig innsats. Oppvekst,
helse og levekår, kultur, NAV og frivilligheten gjennom Med hjerte for Arendal er representert
her.
Prosjektorganisering
Styringsgruppe

Lederlaget

Prosjektleder

Torill Skår

Prosjektdeltakere

Roar Aaserud, kommunalsjef pedagogiske tjenester
Linda Sætra, enhetsleder Kultur
Tora Halvorsen, enhetsleder enhet levekår
Geir Svendsen, enhetsleder NAV
Inger Mari Sørvig, enhetsleder Spesialpedagogiske tjenester
Gunn Alice Andersen, stab oppvekst, barnehage
Øystein Neegaard, stab oppvekst, skole
Elisabeth Nærestad, stab helse og levekår
Tone Worren Kløcker, stab helse og levekår
Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal

Programstyret har hatt ukentlige møter så langt dette har vært mulig og lederlaget har hatt
dette arbeidet på agendaen ukentlig.

2 Arbeidsverksteder
Det har i perioden august 2017 til april 2018 vært arrangert 4 tverrfaglige arbeidsverksteder
for å sikre en bred forankring i organisasjonen. Her har alle tjenester som jobber med barn,
unge og familier vært invitert. Tillitsvalgte og representanter fra Arendal Bystyre ble også
invitert til arbeidsverkstedene. Dokumentene som har vært et grunnlag for prosessen og som
har blitt utarbeidet underveis er lagt ut på Arendal kommune sin hjemmeside her (1).

2.1 Deltakere i arbeidsverkstedene
Det har vært fra 60-90 deltagere på arbeidsverkstedene. Arbeidsverksted 1 inkluderte
ansatte fra enhet Levekår med bakgrunn i at det var denne enheten som skulle evalueres, jfr.
fylkesmannens tilsyn, her var også brukerrepresentanter invitert og noen få representanter
fra skoler, barnehager og kultur. I arbeidsverksted 2-4 ble fokus utvidet og det var naturlig å
inkludere alle sektorer som tilbyr tjenester til barn og unge, dvs. deltagere fra sektorene:
Levekår, Oppvekst, Kultur og Nav. Politikere og FAU representanter deltok også. I
arbeidsverksted 4 ble i tillegg Ad Hoc utvalget Tjenester til familier med barn med nedsatt
funksjonsevne og sammensatte behov invitert. Da ad-hoc-utvalgets rapport forelå, så vi at
utfordringene utvalget pekte på knyttet til kommunikasjon, informasjon og veiledning,
kontaktperson og brukermøter gjenspeiler flere av utfordringene vi kjenner fra evaluering av
barnevernet og enhet levekår, samt fylkesmannens tilsyn.

2.2 Tema i arbeidsverkstedene
Temaene i de de 4 arbeidsverkstedene kan gjenspeile prosessen organisasjonen har
gjennomgått fra første til siste arbeidsverksted.
I arbeidsverksted 1 ble medarbeidere oppfordret til å peke ut hvilke grep kommunen måtte
gjøre framover for å bedre samhandlingen ut fra fem vurderingskriterier. PWC deltok på dette
arbeidsverkstedet og samlet det totale bildet i rapporten Samhandling om barn og unge i
Arendal (2).

5

Table 1 Sammenfatning av PWC rapporten Samhandling for barn og unge i Arendal kommune, august 2017

Tydelig
styring og
enhetlig
ledelse

•
•

Samhandlingskultur

•
•
•

Sikre samhandlingskultur i alle tjenestene, fjerne silotenkning
Kulturen må bære preg av tillit, respekt og anerkjennelse for ulik kompetanse
Kulturen må preges av informasjonsdeling, og ikke la taushetsplikten bli til
hinder for samhandling

Samhandlingsform

•
•
•

Lage faste strukturer for å sikre kunnskap om hverandre
Sikre god informasjonsflyt i saker hvor flere tjenester er involvert
Tjenesteoversikt

Utvikle
tjenestene

•
•
•

Bruke forskning i større grad i faglig utvikling av tjenestene
Manglende evaluering av tiltak - virker det vi gjør?
Bruke erfaringsbasert kunnskap gjennom å involvere frivillige
organisasjoner/brukere i tjenesteutviklingen
Jobbe med felles forståelse av begreper
Brukeren/barnet må være i sentrum for hvordan tjenestene samhandler
Innhente individuelle brukererfaringer
Gjennomføre brukerundersøkelser
Vanskelig å finne frem i systemet – vi trenger én dør inn

Tilgjengelig og
brukerorientert

•

•
•
•
•
•

Behov for en felles tydelig retning for arbeidet med barn og unge
Operasjonalisere målsettinger slik at de ulike tjenestene for forståelse og
eierskap til sine ansvarsområder
Få samhandling inn i styrings- og rapporteringssystem, og måle
samhandlingen (deltakelse i oppvekstteam etc.)

Arbeidsverksted 2 og 3 ble gjennomført desember 2017 og februar 2018. Temaene i disse to
arbeidsverkstedene omhandlet BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) og hvilke tjenester
Arendal kommune har til barn og unge og hvordan de er tilgjengeliggjort for andre ansatte og
innbyggere.
For å sikre en bedre struktur for samhandling ble det etter tverrfaglig diskusjon i
arbeidsverksted 2, og i tråd med Helsedirektoratets anbefaling, bestemt at Arendal
kommune skal innføre BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) for å strukturere arbeidet.
BTI-modellen er et rammeverk som kommunen må fylle med sine tjenester og tilbud. Målet
med BTI er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i
oppfølgingen av barn, unge og familier. BTI presenteres grundigere i kapittel 6 Relevante
metoder/verktøy.
I arbeidsverksted 4 var det fokus på hvordan vi organiserer tjenestene våre slik at vi styrker
samhandlingen og legger til rette for helhetlig oppfølging av barn, unge og familier som
trenger hjelp. Deltakerne (cirka 90 personer) ble utfordret til å analysere (SWOTStrengt/Weakness/Opportunity/Threats) følgende organiseringsmodeller:
1. Dagens organisering av tjenestene til barn og unge,
2. Organisering hvor «alle» tjenester til barn og unge er samlet
3. Innsatsteam
De ble bedt om å tenke fritt/radikalt. Resultatene av analysen presenteres i kapittel 3.3.
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3 Resultater fra arbeidsverkstedene
Arbeidsverksted 1 var starten og bekreftelsen på at det måtte en mer tverrfaglig
tilstedeværelse i prosessen videre. Resultatene som presenteres fra arbeidsverksted 2-4 er
godt forankret på tvers av fag og sektorer i Arendal kommune.

3.1 Felles mål for arbeidet med barn og unge i Arendal
3.1.1 Samfunnsmålet
Samfunnsmålet skal vise Arendal kommunes intensjon og ambisjon med tiltaket. Gjennom
gode, tverrfaglige drøftinger ble det enighet om et felles tverrsektorielt samfunnsmål for
arbeidet med barn og unge:

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha
det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden.
Målet understøttes av funn i UngData- undersøkelsen som viste at de tre viktigste faktorene i
et barns oppvekst handler om foreldrerelasjoner, skoletilknytning og fritidsarenaer. Vi
«begrunner» dette i kapittel 3.1.1.1 Kunnskapsgrunnlaget.
3.1.1.1 Kunnskapsgrunnlaget
Samfunnsviter Arne Klyve sier ofte i sine foredrag at «det mest urettferdige øyeblikket i livet
er det øyeblikket du slår opp øynene på stellebordet og ser hvem du har fått som foreldre».
Det er viktig å fortsette arbeidet mot sosial ulikhet i oppvekstsvilkårene. Som Dahl, Bergli og
van der Wel skriver i sin rapport (2013): «De sosiale, økonomiske og utdanningsbaserte
forholdene i familien som barn og ungdom vokser opp i, har betydning for helsen deres. De
fleste vil være enige om at det ikke finnes en god etisk begrunnelse for en slik ulikhet i
livssjanser» og dette i seg selv gjør det viktig å holde fokus på sosial ulikhet og sette i gang
virkemidler der man kan.
Etter Ung Data undersøkelsen i 2016 skrev KoRus sør en rapport (Ung i Agder 2016) hvor
de viser til systematiske ulikheter på viktige områder i ungdoms oppvekstsvilkår ut fra
sosioøkonomisk bakgrunn. De viser til to forklaringsmodeller på hvorfor det blir en slik
ulikhet. Den ene viser til at familiens ressurser i seg selv har betydning, altså at foreldre som
har god råd har større handlingsrom til å realisere ulike ønsker og muligheter. Dette kalles
«ressurshypotesen». Tanken her er at foreldre som har god råd i større grad kan velge
bosted, de har større boliger, de har større valgmuligheter når det gjelder fritidstilbud for
barna, osv. Den andre hypotesen viser til at familieøkonomien påvirker barna på en mer
indirekte måte. Her antar man at dårlig råd i familien skaper stress som påvirker
familierelasjonene negativt. Det at mye energi går til å få endene til å møtes, kan både skape
konfliktsituasjoner i hjemmet, og gjøre at man har mindre overskudd til positive
familieaktiviteter. Denne hypotesen kalles «familiestresshypotesen». Sannsynligvis vil begge
hypotesene ha betydning.
Geir Møller fra KoRus viste oss på UngData konferansen hvordan foreldre relasjoner,
skoletilknytning og deltagelse i organiserte aktiviteter påvirket forholdet mellom
sosioøkonomiske status (SØS) og psykisk helse. Dette med bakgrunn i forskningen som
viser at ungdom med lav SØS har høyere andel av psykisk uhelse enn de med høy SØS.
Der ungdom hadde det bra innenfor de tre områdene ble det å ha lav SØS ikke
sammenfallende med det å ha psykisk uhelse, og er dermed en moderator.
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Med denne bakgrunnskunnskapen har Arendal kommune ønsket en systematisk tilnærming
til disse tre arenaene for å bedre barn og unges muligheter til å ha det bra hjemme, i
barnehage/skole og i fritiden. For å følge opp dette store samfunnsmålet krever det delmål
og kjennetegn som viser opp om vi er på rett vei.

3.1.2 Effektmål og Resultatmål
Tiltakene kommunen har inn mot målgruppen skal evalueres gjennom fastsetting av tydelige
effektmål og resultatmål. Effektmål er et utrykk for den direkte effekten tiltaket har, f. eks for
brukerne. Resultatmål angir konkrete indikatorer som er knyttet til tid, kvalitet, kostnad,
omdømme, helse, miljø og sikkerhet og måles ved prosjektets «ferdigstillelse» For å vise
hvordan samfunnsmål, effektmål og resultatmål henger sammen, blir disse fremstilt i et
målhierarki. Målene som defineres må formuleres på en måte som gjør de klare, entydige og
målbare, og som blir viktig å definere ferdig i den videre prosessen. Vedlagte mål hierarki er
en første versjon som det vil arbeides videre med.

3.1.3 Felles definisjon på samhandling for ansatte i Arendal kommune:
Viktige forutsetninger for å nå vårt store samfunnsmål, er at vi har en felles forståelse av hva
vi kan forvente av hverandre. Rådmannen utfordret derfor sine medarbeidere på hva vi
legger i å samhandle og hvilke holdninger og verdier som må ligge til grunn for å lykkes.

Vi handler koordinert ut fra felles forståelse for mål og
egne roller. God samhandling forutsetter tillit og
anerkjennelse av hverandres kompetanse.
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3.1.4 Felles holdninger til samhandling
I arbeidet videre skal følgende holdninger og verdier ligge til grunn for samhandling rundt
barn og unge
1. Arendal kommune skal ha en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge
og familier
2. Barns egenverdi er viktig for alle kommunens tjenester for barn og unge
3. Barn og unge skal bli hørt i saker som omhandler dem selv
4. Gode liv skapes hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden
5. God psykisk helse er en viktig forutsetning for læring
6. Foresatte er viktige ressurspersoner
7. Alle som jobber med barn og unge kan være den ene!

3.2 Kjennetegn på måloppnåelse
I arbeidsverksted 3 ble det definert 90 kjennetegn på måloppnåelse innenfor områdene.
Dette for å ha mål der måloppnåelse vanskelig lar seg måle nøyaktig og der en verbal
beskrivelse vil kunne hjelpe for å se om man er i retningen mot måloppnåelse. Alle de 90
kjennetegnene er viktige for å se det helhetlige bildet, og kan finnes igjen på nettsiden. Vi har
valgt ut 4 kjennetegn fra hvert område for å sammenfatte for organisasjonen.
Videre er det helt avgjørende at det jobbes med forståelsen av kjennetegnene på en dypere
måte, og at det gis kompetanseheving for de ansatte som møter barn og unge i hverdagen
sin. Kommunens psykolog William Lødrup har minnet oss på hvor lett det er å lage en
perfekt fasade til tross for at ting kan være vanskelig på innsiden, og dette gjelder kanskje
spesielt de litt eldre barna og ungdom.
Arendal kommune er etter hva vi vet alene om å inkludere kultursektoren i så stor grad inn i
BTI satsningen, men med kunnskapsgrunnlaget vi har ville noe annet være unaturlig.
Kulturenheten har meldt inn at det er et veldig stort behov for tverrfaglig samhandling også i
kommunens fritidstilbud, da kommunens kultur og fritidsmedarbeidere møter mange barn og
unge med livsutfordringer på Kilden, kulturskolen, etter skoletid osv. Medarbeidere savner
kunnskap om hvem de bør kontakte og hva de skal gjøre når de møter ungdom som for
eksempel bærer preg av selvskading inn til seg - hvem ringer de til når de sitter der på
ettermiddagen med en ungdom de ikke har lyst til å sende alene ut i verden igjen? Det
savnes systematikk og dialog som går begge veier, slik at de ansatte opplever å kunne følge
opp det de melder inn, for å best mulig kunne støtte og bidra til at barn og unge blir fulgt opp
når de trenger det. I tillegg kommer fritidsarenaer som organiseres av frivilligheten.

3.2.1 Kjennetegn for barnehage og skole:





Alle barn og unge opplever å bli sett og verdsatt for den en er
Alle barn og unge opplever vennskap
Alle barn og unge opplever mestring og tydelige forventninger
Alle barn og unge opplever glede ved å leke og ved å lære

3.2.2 Kjennetegn for Fritid
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Barnet forteller venner og ansatte i skole/barnehage/nabo/fritidsledere om positive
hendelser i sin hverdag hjemme
Barn som gir uttrykk for egne følelser og behov
At vi ser at barnet er uthvilt, har grunnleggende nødvendig utstyr/klær, spiser normalt
Foreldre som stiller krav og setter grenser, og som engasjerer seg på barnas arenaer

3.2.3 Kjennetegn for Hjemme




Foreldre som stiller krav og setter grenser, og som engasjerer seg på barnas arenaer
At vi ser at barnet er uthvilt, har grunnleggende nødvendig utstyr/klær /mat
At barnet tør å uttrykke egne følelser, behov og meninger overfor foreldre – godt samspill
med foreldre og søsken
Barn som gleder seg til å dra hjem, og som gleder seg til å ha med venner hjem
Foreldre som snakker positivt om barnet.




3.3 Sammendrag av Swot analyse gjennomført under Arbeidsverksted 4
Deltagerne (cirka 90 personer fordelt på 10 grupper) ble utfordret til å analysere tre ulike
organiseringsmodeller. De ble bedt om å tenke fritt/radikalt, og valgte selv hvilke
organiseringsmodeller de analyserte. Vi fikk inn besvarelser på alle organisasjonsformene
med følgende fordeling:
1. Dagens organisering av tjenestene til barn og unge – 3 analyser
2. Organisering hvor «alle» tjenester til barn og unge er samlet – 8 analyser
3. Innsatsteam – 2 analyser

3.3.1 Dagens organisering
Tre innleveringer på «Dagens organisering».
Dagens organisering
Styrker Det er mye kompetanse innen ulike tjenester og fag, som gir barn mulighet for å oppleve
«sine trygge voksne».
Ansatte representerer en gruppe som har flere selvstendige tjenester med mange gode
hjelpere, som samhandler til dels godt.
Gjennom hyppige møter i ledergruppa blir enhet Levekår mer samkjørte, fordeler bedre
ressurser, får bedre kjennskap til profesjonene og deres lovverk.
Dagens organisering har gjort Forebyggende tjenester mer tverrfaglig, oppvekstteam 016 år er en styrke der hvor det er etablert, helsesøstre og miljøterapeuter er ute i
oppvekstområdene og det er ofte tverrfaglige felles kompetanseheving og kurs, da også
ut mot foreldre.
Muligheter

Svakheter
Trusler
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At vi ser og anerkjenner andres virksomhet og fagområder, og åpner opp for mer
informasjonsflyt.
Bedre systemene mht. samhandling, som å innføre BTI, og bruke innsatsteam i de
vanskelige sakene, men også de enklere sakene.
Bruke ressurser mer optimalt og på en annen måte enn i dag, kanskje ved å øke
handlingskompetansen hos ansatte.
Bli bedre på samhandling og på kjennskap til tjenestene, uavhengig av lokalisering.
Vi kan styrke nærmiljøene ved å bedre boligpolitikken, og ta i bruk brukermedvirkning
mer systematisk på alle nivå i eget liv.
Skjevfordeling av ressurser innen tjenestene etter hvor behovet er størst i kommunen
Forskjellige ledere innen målgruppen.
At en forholder seg for mye til egen virksomhet, og at en mangler kompetanse mht.
taushetsplikt – den misforståtte taushetsplikten?
Forskjellige ledere innenfor målgruppen har omforent forståelse av ulike begreper, måte
å møte på osv.
Fragmenterte tjenester på barn og voksentjenestene, utfordrer det helhetlige
perspektivet.
Stor avstand mellom oppvekst og Helse/levekår, informasjonsflyt er vanskelig mellom
enheter og nivåer.

Trusler
forts

Samhandlingen mellom enhetene i de vanskelige sakene er komplisert, ansvaret er
uklart.
Ingen holder i «stafettpinnen».
Det er en jungel av tjenester, vanskelig å vite om hverandre, ikke lett tilgjengelige og
mange er ukjent for brukerne.
Blir avhengig av den individuelles engasjement mht å handle, tanke og samhandling.
Hjelpen til familien og barna tar for lang tid!
Det er for dårlige kvalitetssikringssystemer til å sikre systemene. Har ikke systemer for
brukermedvirkning implementert i alle tjenester.
Den «ene» voksne» barnet er trygg på forsvinner når tjenesten avsluttes. Er vi enige om
hva som er «barns beste»/tidlig innsats – holdninger og organisering i avdelinger?

3.3.2 Samle alle tjenester til barn og unge
Det ble levert inn 8 forslag. De oppnevnte titlene viser varierende løsninger og er som følger:









Servicesenteret avd barn, unge og familier, sted Servicesenteret, Kloa og 4. etasje
Tiltenkt Familiens hus (barn, unge, voksen)
Barn, familie og oppvekst (ny organisering i vår kommune)
Felles organisering, felles ledelse, felles utvikling
Barn unge og deres familie. Oppvekst, utdanning og fritid/kultur – Familiens hus
Organisering hvor «alle» tjenester til barn og unge er samlet
felles organisering barnevern, helsestasjon, PPT (forebyggende), fagteam, NAV familie
Organisering der «alle» tjenestene til barn og unge og voksne er samlet

Samle alle tjenester til barn og unge
Styrker Vi bruker hverandres kompetanse mer og har mer helhetlig tenkning.
Har større felles forståelse samtidig som man kan se saken fra ulike perspektiv.
Det er en dør/et telefonnummer inn, der tverrfaglig kompetanse er tilstede og
tilgjengelige for hele familien.
Vi har felles holdninger og verdier.
Dette bedrer effektivitet, forenkler kommunikasjon med samarbeidspartnere og bedrer
samarbeidet.
Opplevelsen er at det er flere ressurser og mer kompetanse.
Lederteamet har oppvekst, barn, familier og nærmiljøet i fokus
Dette hindrer at barn og familier faller mellom to stoler, gir helhetlige tjenester, lik hjelp
til alle barn i kommunen, større mulighet til å lykkes med Tidlig innsats, tverrsektorielt
lavterskel tilbud, mindre byråkrati.
Det å eie en sak sammen gir større mulighet til å finne riktig tiltak, mer kontroll, raskere
oversikt og fordeling av ansvar gir raskere hjelp i et helhetlig perspektiv.
Mulig- Gir brukervennlighet og kan bedre levekår gjennom tidlig innsats. Vi får bedre oversikt
heter
over ressurser.
Utvidet åpningstider gir økt tilgjengelighet for målgruppen (barn/unge/funksjonshemmede/familier).
Lavterskel tiltak/tilbud, team som reiser ut der «folk» er. Raskere saksgang gir mindre
byråkrati og tidligere innsats.
Bedre på samtykke gir åpenhet for å utveksle den viktige informasjonen. Tilrettelegge for
gode møteplasser som gir gode og ekte relasjonsopplevelser.
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Forts.

Svakheter

Trusler

Vi går fra brannslukking i høy alder til forebygging i tidlig alder ved at flere og riktige
kobles på tidlig.
Ved at koordinatorrollen tydeliggjøres og ansvarlig gjøres mer, får vi en bedre
kvalitetssikring på et helhetlig organisert tilbud.
Tydelig mandat og tydelig ledelse styrker systematisk arbeid og kulturbygging.
Når vi snakker om organisering av alle tjenestene til barn og unge må vi også inkludere
samarbeidsformer med kultur og spesialisthelsetjenesten
Hvem har ansvar for hvem i familien, og vil familien oppleve å møte veldig mange? Kan
det bli et for lite fagfelt?
Ledelse, hvem har mandat og ansvar? – utydelig mandat for samarbeid og rammer kan gi
et dårlig tilbud, og lederen må ta ANSVAR for å implementere og sette av tid til
implementeringsarbeidet.
Det kan skapes motstand mellom profesjoner, eller i motsatt fall bli for like/for enige?
Økonomiansvaret må avklares.
I dag er det forskjellige journalsystemer, det vil gi dårlig oversikt mellom fag-miljøene, og
kan bidra til «privat» virksomhet.
Medarbeidere kan oppleve at de må jobbe turnus.
Uklare lover og regler i ulike instanser og ulikt forhold til taushetsplikt. Fagsystemene er
ulike/samarbeider ikke.
Blir for mye smalltalk på et lite og lokalt sted.
Fare for at kapasiteten ikke er stor nok i forhold til etterspørsel.
Gjennomføringen og implementeringen av en ny tenke og handlemåte kan gi
utfordringer.
Familiens hus må ikke bli en sovepute for de andre enhetene.
Barn har ikke god tid!

Generelle muligheter:
Barne og familienheten – består av helsestasjon, barnevern, PPT, Ped fagteam, avlastning
støttetjenester til barn og unge, fysio barn og unge, forebyggende tjenester Psyk helse og
rus voksne har roller inn, Frisklivssentralen, Nav, skole og barnehage.
Familiens hus i 4. etasje – Team trukket ut av avdelingene i enheten med en telefon inn.
Koordinator/veiledere til «innsatsteam», stafettpinneholdere. Familieservice – lav terskel til
alle slags spørsmål ved familie/oppvekst, for samtaler med aktuelle interessenter for å kunne
kartlegge familien, hjemmevikar for praktisk bistand, egen leder. Her tenkes det full innsats,
og heller trappe fort ned, lære av «måltavla» til innsatsteamet i Arendal kommune.
Husk å videreføre de gode erfaringen fra Vi ser Vi samhandler (oppvekstteam), de arbeider
systematisk tverrsektorielt. Arendalshjelpa er en nystartet tverrsektorielt team innenfor
psykisk helse og rus som ansatte i kommunen kan henvende seg til.
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3.3.3 Innsatsteam
To analyser ble levert inn. Den ene ble presentert gjennom en modell og den andre som
«Innsatsteam barn og unge/fam. Tverrfaglige team som kan bistå familier med det som
familien har behov for»
Innsatsteam
Styrker Tverrfaglig arbeid med en dør inn som har en felles overordnet ledelse
Familien blir sett og tatt på alvor for det behovet de faktisk har og det tilbys hjelp til å
se/tenke langsiktig, man får raskt hjelp.
Resultatet er at familien raskere kan stå på egne bein og det gir reduserte utgifter til
kommunen på grunn av riktig og tidlig innsats.
Muligheter

Svakheter

Trusler
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Tilby familier praktisk bistand (f. eks kjøring til barnehage, husmorvikarer).
Flere fagpersoner kan og bør fungere som koordinatorer for barnet og familien, vi
etablerer et profesjonelt koordinator korps.
Bedre samarbeid med frivillige organisasjoner
Dagens levekår i Arendal kommune. Avgrensninger av tjenesten, og hvordan
tidsavgrense tiltaket, evt tilby andre tjenester som imøtekommer behovet på en mer
riktig måte og over lang tid?
Vi har mangel på koordinatorer og på relasjonskompetansen
Ressursmangel
At vi forkorter implementeringsperioden og at det er manglende styring på oppfølging.
(Obs private aktører)

4 Ad hoc utvalg for evaluering av tjenester til familier med
funksjonshemmede barn med sammensatte behov
Ad hoc – utvalget som har vært ledet av bystyrets Cathrine Krogstad Hansen legger fram sin
rapport i egen sak til bystyret i samme møte som saken her (2). Utvalget legger fram
anbefalinger knyttet til:
1. Kommunikasjon på familiens premisser
2. Informasjon og veiledning til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne
3. Koordinator – heltidsstillinger – rollen profesjonaliseres
4. Brukermøtet
5. Familiens hus - «En dør inn»
Ettersom utvalgets rapport legges fram som egen sak berøres den ikke nærmere her, men
flere av de konkrete forslagene til endringer som legges fram i saken er ment å svare ut de
utfordringene ad hoc – utvalget peker på.

5 Relevante metoder og verktøy
5.1 Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
BTI-modellen er et rammeverk som kommunen må fylle med sine tjenester og tilbud. Målet
med BTI er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i
oppfølgingen av barn, unge og familier.
Samhandlingsmodell på fire nivåer (fig 1)
BTI-modellen viser koordinering av forløpet, der én aktør, stafettholderen (det mørkeblå feltet
i figuren), er ansvarlig for at den tverrfaglige samhandlingen dokumenteres i stafettloggen,
som knytter brukeren, innsatsene, tjenestene og nivåene sammen
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Handlingsveileder
(fig 2)
Handlingsveilederen deler det strukturerte arbeidet inn i ulike trinn i ulike nivåer og skal sikre
at alle barn og unge skal få et likeverdig tilbud og oppfølging når det oppstår en undring eller
bekymring.

5.1.1 Tjenesteoversikt
Det er en forutsetning for god samhandling at de ulike tjenestene vet hva de andre tilbyr. Det
er derfor utarbeidet en Tjenesteoversikt som skal gi ansatte i kommunen bedre oversikt over
hvilke tilbud som finnes. Tjenesteoversikten blir en del av Arendal kommunes BTIverktøykasse, den ligger åpent på kommunens hjemmeside og skal være et hjelpemiddel når
medarbeidere sammen med barn og foreldre skal finne fram til hvilken hjelp de vil ha nytte
av.
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5.2 Innsatsteam og hverdagsrehabilitering
Arendal har gode erfaringer etter flere års arbeid med innsatsteam og hverdagsrehabilitering.
Rask, tverrfaglig innsats i en avgrenset periode med stor grad av brukerinvolvering har vist
seg å gi både gode brukeropplevelser, økt egenmestring og lavere behov for hjelpetjenester i
fortsettelsen. For barn og familier med store og sammensatte behov, ser vi imidlertid at
behovet for oppfølging vil vare over lang tid, for noen hele livet, og begrepet Innsatsteam vil
derfor ikke være beskrivende. Arbeidsmetodikken vil være nyttig videre i oppbyggingen av
tverrfaglige oppfølgingsteam.

5.3 «Vi ser – vi samhandler» – Oppvekstteam 0-6 år
Gjennom Modellkommuneprosjektet har Arendal kommune utviklet gode rutiner og
systematikk særlig knyttet til oppfølging av gravide og barn 0-6 år. Rutiner og
handlingsveiledere herfra vil lett kunne videreføres og videreutvikles innenfor rammene av
BTI-modellen.

5.4 Arendalshjelpa
Arendal kommune har latt seg inspirere av Stangehjelpa, som mange ble presentert for
under Fremtidens kommuner 2017. Nylig opprettet vi Arendalshjelpa, med mål om å skape
én dør inn for lavterskel hjelp ved utfordringer knyttet til psykisk helse for barn, unge, voksne
og familier. Arendalshjelpa er under utvikling og vil også bli en del av BTI-paraplyen.

5.5 Asker velferdslab - Tjenestedesign
Asker kommune har gjennom flere år jobbet med tjenestedesign for å utvikle
arbeidsmetodikk og verktøy for å skape gode samarbeidsarenaer med familier med
sammensatte utfordringer. Med velferdslab-modellen slipper innbyggeren eller familien å
forholde seg til adskilte instanser. Alle aktører (offentlige, frivillige eller private) som kan bidra
til å forbedre livssituasjonen til innbyggeren/familien, samarbeider om å finne gode,
langsiktige løsninger. Kommunen setter innbyggeren i sentrum, organiserer seg rundt
innbyggeren, og spør «hva er viktig for deg?». Innbyggeren/familien tar selv et stort ansvar
for å endre livssituasjonen sin. Erfaringer herfra blir viktig særlig i organisering av arbeidet
innenfor nivå 2 og 3 i BTI-modellen.

5.6 Brukerorientert tverrfaglig innsats. Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging.
Arendal kommune ved kommunalsjef helse og levekår, koordinerende enhet, søkt
Helsedirektoratet om å bli pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging. Prosjektet er ikke
avgrenset til spesielle aldersgrupper, men inneholder mange av de samme elementene som
omhandles i saken her vedrørende tidlig innsats. Kommunen har søkt om kr. 1.800.000 i
tilskudd hvor pengene bl.a. er tenkt disponert til to 100 % koordinatorstillinger. Skjemaet
under gir en forståelse av hva søknaden handler om.
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6 Strategi
6.1 Helhetlig og koordinert arbeidsform – Til brukerens beste
Kommunens arbeid overfor barn og unge skal ha individuelt fokus på det enkelte barns / den
enkelte families behov med utgangspunkt i at det enkelte barn / den enkelte unge skal ha det
bra hjemme, i barnehagen / i fritiden med venner.
Kommunens arbeid med barn, unge og deres familier skal videre ta utgangspunkt i at
behovet for samarbeid med barnet/den unge og familien ofte vil gå over lang tid. For sterkt
funksjonshemmede barn vil oftest utfordringene til barnet bli synlig ved eller kort tid etter
fødsel, og samarbeidet med kommunens tjenester vil kunne være livslange. Å skape en
trygg relasjon allerede i starten blir dermed svært vesentlig, og kontinuitet i kommunens
arbeid av største betydning. At medarbeidere i kommunens ulike tjenester slutter av ulike
grunner og nye begynner vil alltid forekomme, og kommunen må da ha et system som gjør at
slike endringer ikke skaper utrygghet eller brudd i tjenestene. Praktisk tenkes dette løst ved
at alle har en kontaktperson. I komplekse saker hvor flere fagmiljøer og lovverket gir
rettigheter til individuell plan, vil det bli oppnevnt koordinator som har kontaktperson-rollen.
Vi vil at barn, unge og familier skal oppleve at det er «En dør prinsippet» som gjelder. Med
det mener vi at hvert enkelt barn og familie aldri er i tvil om på hvilken måte de skal kontakte
kommunen, at de får rask og profesjonell respons på sin forespørsel og at samhandlingen
mellom tjenestene til barn og deres familie oppleves profesjonell.

6.2 Forslag til ny arbeidsform og modell for samarbeid
I en mail til undertegnede etter mitt informasjonsmøte 25.5.2018 for ansatte som arbeider
med barn, unge og familier skrev en erfaren rektor bl.a. følgende:
Når det gjelder de eksterne tjenestene som skolen er i kontakt med som tjenestekontoret,
ambulerende team, forebyggende team, barnevernet, PPT, og så videre har vi veldig god
erfaring med at vi får kontakt, og de møter på møter. Det som frustrerer er at vi kan sitte på
møte 1-2 ganger i halvåret opptil 10 personer og referatene forandrer seg ikke. Ingen har
ansvaret / myndigheten til å få tiltakene på plass. Vi kan sette inn tiltak på tiltak med mange
folk og instanser inne, uten at resultatet blir veldig mye bedre. Dette vet jeg ikke hvordan vi
skal få gjort noe med.
Til tross for mange forsøk på å koordinere kommunens tjenester gjennom oppvekstteam,
ansvarsgrupper, individuell plan m.v. må vi erkjenne at våre ulike tjenester jobber mer hver
for seg enn sammen. Vi må også ta inn over oss at flere av våre brukere opplever det
krevende å forholde seg til vår til dels svært fragmenterte organisasjon. Familier beskriver
hvordan de har opplevd å bli sendt fra den ene instansen til den andre uten at noen har tatt
ansvar for å se helheten.
Et helt sentralt element i det forslaget til ny arbeidsform som beskrives nedenfor er å forenkle
og forbedre kommunens innledende møte med de aktuelle innbyggerne, og dernest sørge
for at når flere faggrupper må koples inn så er det kommunen som sørger for den tverrfaglige
involveringen. Det skal ikke være familien / de foresatte som sendes fra den ene instansen til
den andre, men kommunens ansatte som bringer de ulike fagmiljøene inn.
Modellen for bedre tverrfaglig innsats (BTI) er under utprøving i Færder kommune i Vestfold.
En gruppe fra Arendal kommune har besøkt Færder (sammenslått kommune bestående av
de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme), og hentet praktiske råd derfra.
Modellen tar utgangspunkt i 4 nivåer knyttet til omfanget av tverrfaglighet i arbeidsformen.
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Selv om den praktiske beskrivelsen nedenfor tar utgangspunkt i barnehage og skole, kan
initiativet i sakene på alle nivå også bli tatt av alle andre instanser som kommer i kontakt
med barnet / den unge og familien. Ikke minst helsestasjon og barnevern vil på grunnlag av
egne observasjoner / bekymringsmeldinger være initiativtaker til innsats på alle nivå.
Når beskrivelsen nedenfor tar utgangspunkt i barnehage og skole er det fordi det er der alle
barna er det meste av tiden. I tillegg til at disse enhetene også forholder seg til foreldre /
foresatte kontinuerlig.
BTI – modellen er beskrevet foran mer teoretisk, men nedenfor er gjort et forsøk på å
beskrive hovedtilnærmingen som rådmannen ser for seg på de ulike nivåene,

6.2.1 Barnehage / skolebasert team – nivå 0 – Undring/bekymring
Det lages system ved hver enkelt skole og barnehage hvor medarbeidere kan dele og
konkretisere undring og bekymring knyttet til det enkelte barn. De som kjenner
klassen/trinnet (lærere, assistenter, andre voksenpersoner, SFO-ansatte), og de som kjenner
barna og ser dem i ulike sammenhenger, skal ha en arena for å dele observasjoner og
undrer seg sammen. Ved hver enhet bør det være en ansvarlig person, som får i oppgave å
samarbeide med pedagogen om å koordinere denne fasen. På mange skoler er det ansatt
andre faggrupper enn lærere (for eksempel vernepleiere), som vil kunne styrke
tverrfagligheten i et slikt team.
Barnehagene har varierende grad av tverrfaglighet, men assistenter og pedagogisk
personale som følger barna gjennom dagen må ha en arena for å dele og konkretisere det
de observerer og undrer seg over. Den tverrfaglige sammensetningen vil naturlig nok variere,
men arenaen vil være viktig.
Team som drøfter undring/bekymring rundt et barn og eller deres familie på nivå 0, har et
ansvar for å skaffe seg mer informasjon gjennom å snakke med barnet og foreldrene. En kan
sette inn tiltak der barnet er og på denne måten avklare om det fortsatt er grunn til bekymring
og videre arbeid, eller ikke.
Når teamet jobber på nivå 0 er ikke ansatte fra andre tjenester inne.

6.2.2 Ressursteam – nivå 1
Når teamet på Nivå 0 og sammen med foreldrene konkluderer med at tegn tyder på at
Tjenesteinternt tiltaksarbeid på BTI – modellens nivå 1 bør iverksettes, ber pedagog om
samtykke fra foreldre til å drøfte bekymringen om barnet i ressursteamet. (Dersom de sier
nei, kan saken drøftes anonymt). Sammen med foreldrene drøftes hvem som skal være
kontaktperson videre.
Ressursteamet består av ressurspersoner i skolen, PPT, helsesøster, barnevern, mfl. , og
det er et svært viktig prinsipp at hjelpetjenestene skal ut i skoler og barnehager der barna er.
Målet med ressursteamene er å gi kompetansetrygging til pedagogen, bygge et «lag» rundt
de ansatte. Utfallet av møtet kan være at:
–
–
–
–
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Saken avsluttes, undringen er «løst»
Det gis innspill til videre tiltak på trinn
Det etableres tverrfaglig møte, hjelpetjenestene inne etter behov
Henvisning til PPT ev. oppfølging barnevern

Slik kan møtemalen se ut:
Dato

Situasjon

Mål

Tiltak

Ansvar

Evaluering

(analysere hvordan
ser situasjonen ut nå
– velge ut en
situasjon man velger
å gi oppmerksomhet
for å utbedre) Én rad
pr situasjon

Målbare mål for å
bedre
situasjonen, dvs.
målbare kriterier
for måloppnåelse.

Hvilke tiltak vi
setter for å nå
målet. Minst et
tiltak på skolen og
et tiltak hjemme pr
mål.

Hvert tiltak skal
ha en person
som er ansvarlig
for
gjennomføring.

På neste møte
skal tiltak
og/eller
måloppnåelse
evalueres.

Lærer / kontaktperson tar innspillene med tilbake til barnet og foreldrene og de samarbeider
videre, og med aktuelle hjelpetjenester, prøver ut, evaluerer og sammen skaffer de seg mer
kunnskap
Det aktive tiltaksarbeidet gjennomføres i barnehagen / skolen.

6.2.3 Oppfølgingsteam – nivå 2
I saker hvor det trengs aktivt tverrfaglig arbeid bringes saken inn for et oppfølgingsteam som
er tverrfaglig sammensatt og arbeider på kommunenivå. Teamet skreddersys til familien.
Oppfølgingsteamet arbeider på nivå 2 i BTI – modellen.
•
•
•
•
•
•
•

Det er definert en utfordring/ hypotese om utfordring på Nivå 1
Teamets sammensetning er skreddersydd
Alle medlemmer av teamet jobber aktivt i den konkrete saken
Definert stafettholder
Felles fremdriftsansvar
Systematisk og koordinert utprøving av tiltak
Forpliktende struktur (Stafettlogg)

De som har krav på koordinator får det, alle andre skal alltid være sikret en kontaktperson.
Så langt det er mulig bør barnet / familien selv være sentrale i valg av hvem som er
koordinator eller kontaktperson.

6.2.4 Barnevern – nivå 3
Når saken er av en slik karakter at for eksempel omsorgsovertakelse er tema, med vedtak
etter barnevernsloven osv., er det barnevernet som holder i saken. Men det normale vil være
at tverrfaglig, koordinert oppfølging er relevant og hensiktsmessig også i disse sakene.
Samarbeidet med barnet og eventuelle foresatte som er inne i bildet er helt sentralt, og et
startmøte hvor (etter samtykke med familien hvor det er relevant) barnet og familien sammen
med alle instansene som var viktige for dem inviteres inn til et felles møte for å diskutere hva
bekymringen består i. Her får også barnevernet kunnskap om ressurser de kan spille på
rundt barnet i det videre arbeidet.
De som har krav på koordinator får det, alle andre skal alltid være sikret en kontaktperson.
Så langt det er mulig bør barnet / familien selv være sentrale i valg av hvem som er
koordinator eller kontaktperson.
NB! Barnevernet deltar etter behov også i ressursteam (Nivå1) og Oppfølgingsteam (Nivå2)
forutsettes også å delta i nivå 1 og 2 saker.
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7 Organisatoriske endringer for å understøtte ny arbeidsform
og modell for samhandling
7.1 Ledelse
Erfaring har vist at tverrfaglig samarbeid og koordinering ikke kommer av seg selv.
Tvert imot kan sterk faglighet bidra til at troen på eget fag og dets betydning overskygge
andres kompetanse og annerkjennelsen av denne.
På den annen side har vi også erfaring for at dersom faggrupper ikke får tilstrekkelig
organisatorisk synlighet og trygghet fokuset på egenmarkering av kompetanse forsterkes.
Lederoppgaven består i å sørge for at alt arbeid som gjøres innrettes mot å bidra til at det
barn eller den ungdom det gjelder har det bra hjemme, i barnehage / skole og i fritiden.
Barnet / ungdommen og familien skal hele tiden være i fokus, medvirke og være subjektet.
Ettersom ledelse skal utøves på tvers av lovverk og fag må vi ha en sterk og tydelig lederlinje
for å etablere felles verdier, holdninger og forståelse av arbeidsmetodene på tvers av fag og
profesjoner.
Bystyret har det overordnede ansvaret.
Bystyrets komiteinndeling bør understreke viktigheten av tjenestene til barn og unge ved at
det opprettes en Komite for barn, unge og familier.
Administrativt har rådmannen det overordnede ansvaret. I dag er de aktuelle tjenestene delt
mellom kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef helse og levekår. Rådmannen har
inngående vurdert to alternative organisasjonsmodeller for å skape den forbedring i
brukerorientert samordning og samarbeid knyttet til barn, unge og familier som vi må til for å
realisere målsettingen om at barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen/skolen og i
fritiden. Den ene modeller går i hovedsak ut på å samle alle relevante tjenester og all
relevant myndighet hos kommunalsjefen som i dag har ansvar for barnehage og skole samt
øvrig pedagogisk rettet virksomhet. Den andre modellen går ut på å samle de forebyggende
tjenestene utenom barnehage og skole under en ny kommunalsjefstilling. De to alternativene
beskrives nedenfor.

7.2 Alternativ 1: Oppgaver og myndighet legges til dagens kommunalsjef for
oppvekst som får tittel kommunalsjef barn, unge og familie
Dette vil innebære at vedtaksmyndigheten på følgende områder flyttes til denne
kommunalsjefstillingen:
-
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Avlastning i og utenfor institusjon (tjenestekontoret i dag)
Støttekontakt (tjenestekontoret i dag)
Omsorgslønn (tjenestekontoret i dag)
Individuell plan – koordinator (tjenestekontoret i dag)
Oppfølging psykisk helse og rus (tjenestekontoret i dag)
Transporttjenester (den delen som kommunen har ansvaret for)
Spesialpedagogiske tiltak i barnehagene (enhetsleder spesialpedagogiske tjenester)
Tilrettelegging for spesialpedagogiske tiltak i skole (tilnærmet som i dag)
Inntak til Lunderød skole og ressurssenter (kommunalsjef oppvekst i dag)
Hjelpestønad (NAV i dag)
Grunnstønad (NAV i dag)
Behovet for gjeldsrådgivning m.v. (NAV i dag)
Praktisk oppfølging / tiltak levert av forebyggende tjenester og / eller andre

-

Tildeling av barnehageplass

7.2.1 Organisatoriske tiltak m.v.
Forutsetningen for å få dette til å fungere vil være at
-

-

-

-

-

-

Prosjektstilling BTI, allerede utlyst, blir prosjektleder for tilrettelegging og
implementering av BTI.
Kommunalsjefens faste stab må trolig også styrkes for å kunne stå for formell
saksbehandling og tilrettelegging for brukerorienterte, tverrfaglige prosesser knyttet til
nevnte vedtak og oppfølging av dem (det kan bli nødvendig å omdisponere ressurser
ettersom kommunen på kort sikt ikke har budsjettmidler til å øke stillingsressursene).
Arbeidsmodellen for kommunalsjefens stab skal følge BTI – modellens system, og
kommunalsjefen skal ha ansvar for at BTI – modellen implementeres i organisasjonen
på alle 4 nivåene
Arbeidet med implementering starter høsten 2018
Når barnevernet flytter til Maxis disponeres deler av lokalene barnevernet i dag
disponerer i Arendal kultur- og rådhus til kommunalsjef barn, unge og familie med
stab. Samtidig etableres lokaler for samhandling og koordinering, møter med
brukerne mv. i det samme miljøet
Følgende avdelinger overføres fra kommunalsjef helse og levekår til
kommunalsjef barn, unge og familie:
- Barnevern
- Arendal helsestasjonen
- Forebyggende tjenester barn, unge og familier
- Enslige mindreårige flyktninger (egen resultatenhet i dag)
- Psykisk helse barn, unge og familie
- Avlastning i og utenfor institusjon
I tillegg vurderes om følgende endringer bør gjøres:
- Overføring av hele eller deler av kulturenheten, jfr. at kultur i dag administrerer
støttekontaktene og ellers driver fritidstilbud for barn og unge. Kultur som sentral
aktør i arbeidet med samfunnsutvikling tilsier at enheten blir værende der den er i
dag, så her må det gjøres en avveining.
- Voksenopplæringen arbeider mest med flyktninger, og mange av disse er unge. Det
er også slik at flyktningetjenesten i NAV bosetter og følger opp barn, unge og familier.
Det er en voksende bevissthet på at for å få flyktninger og andre i jobb er formell
kompetansegivende utdanning viktigere enn aktivisering og arbeidsrettede kurs.
Bedriftene ansetter i stadig mindre grad personer som ikke har fagbrev eller annen
formell utdanning. Å slå sammen flyktningeavdelingen i NAV og voksenopplæringen
til en ny enhet, og gi den navnes «kvalifiseringstjenesten» kan være et grep som bør
vurderes nærmere. Videre er mange av flyktningene, både barn og voksne,
traumatiserte fra før de kom til Arendal, og dette kan også tilsi at metodikken bør
være den samme for disse som for barn, unge og familier for øvrig. Og således være
et moment for organisering ut av NAV. For øvrig vises til egen sak om
hovedstrategier for forbedring av flyktningearbeidet i 2018.
-Etterhvert som det etableres tverrfaglige team og prosesser må også NAV inn i
disse. Hvordan dette skal gjøres må vurderes nærmere.

7.2.2 Felles ledelse for avlastningstilbudet for multifunksjonshemmede barn og Lunderød
skole og ressurssenter
Omkring halvparten av de ca 40 barna som har avlastning i institusjon (Fagerheim og
Røed) er også elever ved ressurssenteret. Det betyr at foreldrene/de foresatte må
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forholde seg til begge organisasjonene. Ved å samle avlastningstilbudet og
ressurssenteret under felles ledelse vil det bli færre å forholde seg til for disse familiene.
Kommunikasjonen mellom skole og avlastning vil ha gode forutsetninger for å bli enda
bedre, og tilbudet mer «sømløst» for brukerne.
Samtidig er det til enhver tid ca 60 barn som har avlastning utenom institusjon. Avlastning
i og utenfor institusjon må ses i sammenheng. Her vil det være behov for å forholde seg
til omsorgsenhetene, slik at heller ikke en løsning som her beskrevet vil være helt optimal
i alle henseende.

7.2.3 Oppløsning av dagens enhet levekår
Enhet levekår ble etablert i 2014 for å bedre samordningen og samarbeidet mellom de
avdelingene som ble samlet i enheten, barnevern, helsestasjon, forebyggende tjenester
m.v.
Særlig situasjonen i barnevernet har tatt uforholdsmessig mye av oppmerksomheten i
tiden etter at enheten ble etablert, og rådmannen er usikker på om de erfaringene vi har
gir noe fullgodt grunnlag for å vurdere om 2014 – løsningen var en god eller dårlig ide.
Den tiden som skulle vært brukt til å bygge ny enhet har for en stor del gått med til å få
på plass en velfungerende barnevernsavdeling.
Det rådmannen likevel erfarer er at etableringen av den felles resultatenheten har skapt
en viss usikkerhet i flere av faggruppene, og i noen grad situasjoner som kan synes som
profesjonskamp.
I den situasjonen vi er, og med mål om vesentlig styrking av det tverrfaglige samarbeidet,
etablering av tjenester som er klart brukerorientert og samordnet samt en helhetlig
tjeneste som støtter hverandre i alle ledd, vurderer rådmannen likevel å oppløse enhet
levekår i dagens form.
Trygge medarbeidere samarbeider best. Med trygghet i organiseringen, felles mål og
felles oppslutning om arbeid etter modellen for bedre tverrfaglig innsats (BTI) er
rådmannen innstilt på sammen med de ansatte og lederne å vurdere oppsplitting av
enhet levekår i flere resultatenheter fra og med 1.1. 2019.

7.2.4 Familiens hus
Den skisserte planen om å etablere en kommunalsjef for barn, unge og familie med
utvidet stab og krav om brukerorientert tverrfaglig samarbeid innenfor rammen av BTI –
modellen vil, når barnevernet er flyttet til Maxis, gjøre det mulig å etablere et tverrfaglig
miljø i rådhuset som blir en type «Familiens hus» og den ene døra inn til samordna og
koordinerte tjenester.
I løpet av høsten 2018 må det jobbes videre med detaljene omkring dette, men
intensjonen ønsker rådmannen å slå fast allerede nå.

7.2.5 Oppfølgingsteam og Arendalshjelpa
Spesielt under arbeidsverksted 4 var det relativt stort fokus på å etablere tverrfaglige
innsatsteam også for oppfølging av barn og familier.
Med bakgrunn i studieturen til Færder kommune, og erkjennelsen av at de
problemstillingene som knytter seg til barn og familier med omfattende behov for støtte
og veiledning mv. normalt vil måtte strekke seg over lang tid, vil rådmannen foreslå at vi
bruker tverrfaglig oppfølgingsteam som begrep i stedet for innsatsteam.

22

Videre er det etter rådmannens oppfatning viktig å gå videre med den organiseringen
som psykisk helse har gått i gang med under betegnelsen «Arendalshjelpa».

7.2.6 Transformasjon av oppvekstteam
Det er enighet om at erfaringene med Oppvektsteam 0 – 6, Vi ser – Vi samhandler, er
gode. Disse gode erfaringene må tas med og videreutvikles. Når det gjelder
oppvekstteamene på skolene er erfaringene først og fremst varierende. Kontinuiteten
har flere steder vært mangelfull, og oppslutningen om møtene og sakene variabel. Også
fra dette arbeidet er det erfaringer å ta med.

7.2.7.Konsekvenser av å utvide oppgavene til dagens kommunalsjef
oppvekst
Kommunen har mange kommunale og private barnehager og skoler med stort
oppfølgingsbehov.
Dersom kommunalsjefen skal kunne ha mulighet til å gjøre en kraftfull innsats med hele
BTI – feltet som beskrevet her, inkl. daglig oppfølging av flere nye enheter, vil det trolig
være nødvendig å delegere mer oppgaver til personer i barnehage og skolestaben. I
praksis kan det bli aktuelt å la en i barnehagestaben bli utøvende barnehagesjef på
kommunalsjefens vegne og en i skolestaben bli utøvende skolesjef på kommunalsjefens
vegne.

7.3 Alternativ 2: Det opprettes en ny kommunalsjef med tittel kommunalsjef Barn,
unge og familier
Som får driftsansvar for alt av tjenester rettet mot barn, unge og deres familier
utenom barnehage og skole samt et særskilt ansvar for tverrfaglig samarbeid
og koordinering
Dette vil innebære at vedtaksmyndigheten på følgende områder flyttes til denne
kommunalsjefstillingen:
-

Avlastning i og utenfor institusjon (tjenestekontoret i dag)
Støttekontakt (tjenestekontoret i dag)
Omsorgslønn (tjenestekontoret i dag)
Individuell plan – koordinator (tjenestekontoret i dag)
Oppfølging psykisk helse og rus (tjenestekontoret i dag)
Transporttjenester (tjenestekontoret i dag?)
Inntak til Lunderød skole og ressurssenter (kommunalsjef oppvekst i dag)
Hjelpestønad (NAV i dag)
Grunnstønad (NAV i dag)
Behovet for gjeldsrådgivning m.v. (NAV i dag)
Praktisk oppfølging / tiltak levert av forebyggende tjenester og / eller andre

7.3.1 Organisatoriske tiltak m.v.
Forutsetningen for å få dette til å fungere vil være at
-
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Prosjektstilling BTI, allerede utlyst blir prosjektleder for arbeidet med tilrettelegging og
implementering av BTI.
Kommunalsjefen må videre ha en stab til å bistå med formell saksbehandling og
tilrettelegging for brukerorienterte, tverrfaglige prosesser knyttet til nevnte vedtak og

-

-

-

-

-

oppfølging av dem (det vil være nødvendig å omdisponere ressurser ettersom
kommunen på kort sikt ikke har budsjettmidler til å øke stillingsressursene).
Arbeidsmodellen for kommunalsjefens stab skal følge BTI – modellens system, og
kommunalsjefen skal ha ansvar for at BTI – modellen implementeres i organisasjonen
på alle 4 nivåene
Arbeidet med implementering starter høsten 2018
Når barnevernet flytter til Maxis disponeres deler av lokalene barnevernet i dag
disponerer i Arendal kultur- og rådhus til kommunalsjef barn, unge og familie med
stab. Samtidig etableres lokaler for samhandling og koordinering, møter med
brukerne mv. i det samme miljøet
Følgende avdelinger overføres fra dagens kommunalsjef helse og levekår til
kommunalsjef barn, unge og familie:
- Barnevern
- Arendal helsestasjonen
- Forebyggende tjenester barn, unge og familier
- Enslige mindreårige flyktninger (egen resultatenhet i dag )
- Psykisk helse barn, unge og familie
- Avlastning i og utenfor institusjon
I tillegg vurderes om følgende endringer bør gjøres:
-Overføring av hele eller deler av kulturenheten må vurderes, jfr. at kultur i dag
administrerer støttekontaktene og ellers driver fritidstilbud for barn og unge Kultur
som sentral aktør i arbeidet med samfunnsutvikling tilsier at enheten blir værende der
den er i dag, så her må det gjøres en avveining.
- Voksenopplæringen arbeider mest med flyktninger, og mange av disse er unge. Det
er også slik at flyktningetjenesten i NAV bosetter og følger opp barn, unge og familier.
Det er en voksende bevissthet på at for å få flyktninger og andre i jobb er formell
kompetansegivende utdanning viktigere enn aktivisering og arbeidsrettede kurs.
Bedriftene ansetter i stadig mindre grad personer som ikke har fagbrev eller annen
formell utdanning. Å slå sammen flyktningeavdelingen i NAV og voksenopplæringen
til en ny enhet, og gi den navnes «kvalifiseringstjenesten» kan være et grep som bør
vurderes nærmere. Videre er mange av flyktningene, både barn og voksne,
traumatiserte fra før de kom til Arendal, og dette kan også tilsi at metodikken bør
være den samme for disse som for barn, unge og familier for øvrig. Og således være
et moment for organisering ut av NAV. For øvrig vises til egen sak om
hovedstrategier for å forbedre flyktningarbeidet i 2018.
-Etterhvert som det etableres tverrfaglige team og prosesser må også NAV inn i
disse. Hvordan dette skal gjøres må vurderes nærmere.

7.3.2 Felles ledelse for avlastningstilbudet for multifunksjonshemmede barn og Lunderød
skole og ressurssenter
Omkring halvparten av de ca 40 barna som har avlastning i institusjon (Fagerheim og
Røed) er også elever ved ressurssenteret. Det betyr at foreldrene/de foresatte må
forholde seg til begge organisasjonene. Ved å samle avlastningstilbudet og
ressurssenteret under felles ledelse vil det bli færre å forholde seg til for disse familiene.
Kommunikasjonen mellom skole og avlastning vil ha gode forutsetninger for å bli enda
bedre, og tilbudet mer «sømløst» for brukerne.
Samtidig er det til enhver tid ca. 60 barn som har avlastning utenom institusjon.
Avlastning i og utenfor institusjon må ses i sammenheng. Her vil det være behov for å
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forholde seg til omsorgsenhetene, slik at heller ikke en løsning som her beskrevet vil
være helt optimal i alle henseende.

7.3.3 Oppløsning av dagens enhet levekår
Enhet levekår ble etablert i 2014 for å bedre samordningen og samarbeidet mellom de
avdelingene som ble samlet i enheten, barnevern, helsestasjon, forebyggende tjenester
mv.
Særlig situasjonen i barnevernet har tatt uforholdsmessig mye av oppmerksomheten i
tiden etter at enheten ble etablert, og rådmannen er usikker på om de erfaringene vi har
gir noe fullgodt grunnlag for å vurdere om 2014 – løsningen var en god eller dårlig ide.
Den tiden som skulle vært brukt til å bygge ny enhet har for en stor del gått med til å få
på plass en velfungerende barnevernsavdeling.
Det rådmannen likevel erfarer er at etableringen av den felles resultatenheten har skapt
en viss usikkerhet i flere av faggruppene, og i noen grad situasjoner som kan synes som
profesjonskamp.
I den situasjonen vi er, og med mål om vesentlig styrking av det tverrfaglige samarbeidet,
etablering av tjenester som er klart brukerorientert og samordnet samt en helhetlig
tjeneste som støtter hverandre i alle ledd, vurderer rådmannen likevel det mest
hensiktsmessig å oppløse enhet levekår i dagens form.
Trygge medarbeidere samarbeider best. Med trygghet i organiseringen, felles mål og
felles oppslutning om arbeid etter modellen for bedre tverrfaglig innsats (BTI) er
rådmannen innstilt på sammen med de ansatte og lederne å vurdere oppsplitting av
enhet levekår i flere resultatenheter fra og med 1.1. 2019.

7.3.4 Familiens hus
En ny kommunalsjef for barn, unge og familie med stab og krav om brukerorientert
tverrfaglig samarbeid innenfor rammen av BTI – modellen vil, når barnevernet er flyttet til
Maxis, gjøre det mulig å etablere et tverrfaglig miljø i rådhuset som blir en type
«Familiens hus» og den ene døra inn til samordna og koordinerte tjenester.
I løpet av høsten 2018 må det jobbes videre med detaljene omkring dette, men
intensjonen ønsker rådmannen å slå fast allerede nå.

7.3.5 Oppfølgingsteam og Arendalshjelpa
Spesielt under arbeidsverksted 4 var det relativt stort fokus på å etablere tverrfaglige
innsatsteam også for oppfølging av barn og familier.
Med bakgrunn i studieturen til Færder kommune, og erkjennelsen av at de
problemstillingene som knytter seg til barn og familier med omfattende behov for støtte
og veiledning mv. normalt vil måtte strekke seg over lang tid, vil rådmannen foreslå at vi
bruker tverrfaglig oppfølgingsteam som begrep i stedet for innsatsteam.
Videre er det etter rådmannens oppfatning viktig å gå videre med den organiseringen
som psykisk helse har gått i gang med under betegnelsen «Arendalshjelpa».

7.3.6 Transformasjon av oppvekstteam
Det er enighet om at erfaringene med oppvektsteam 0 – 6, Vi ser – Vi samhandler, er
gode. Disse gode erfaringene må tas med videre. Når det gjelder oppvekstteamene på
skolene er erfaringene først og fremst varierende. Kontinuiteten har flere steder vært
mangelfull, og oppslutningen om møtene og sakene variabel. Også fra dette arbeidet er
det erfaringer å ta med.
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7.3.7 Konsekvenser av eventuelt å opprette ny kommunalsjefstilling
Kommunen har ikke økonomi til å opprette nye stillinger i forbindelse med satsingen på
bedre tverrfaglig innsats. Således vil en eventuell ny kommunalsjef måtte rekrutteres
internt og uten at nye stillinger opprettes.
Dette vil innebære at rådmannen legger til grunn en prosess med intern utlysing og
etterfølgende rokkering av stillinger avhengig av hvem som søker og får den nye
stillingen.
Ideelt sett bør alle kommunalsjefstillinger lyses ut eksternt. Og det er tenkelig å gjøre
organisatoriske endringer og innsparinger parallelt slik at eventuell ekstern utlysing ikke
nødvendigvis skaper vesentlig netto budsjettbelastning.
Ved å legge til grunn ekstern utlysing vil det for øvrig være lettere å vurdere modellene
uavhengig av persongalleriet som er til rådighet internt.

7.4 Fordeler og ulemper med alternativ 1 og 2
Rådmannen har ikke i utgangspunktet tenkt å utvide lederlaget. Erfaringen har vært at 5
kommunalsjefer med dagens portefølje har gitt et lederteam med rimelig balanse i
kontrollspenn og utfyllende personlig og faglig kompetanse.
Når alternativet med å utvide antall kommunalsjefer likevel er tatt inn i vurderingen
skyldes det først og fremst behovet for å se på alternativer og få en grundig refleksjon
omkring hva som skal til for å få tilstrekkelig ledertrykk på den endringsprosessen
kommunen må inn i.
Som beskrevet innledningsvis har det vært prøvd ulike løsninger for å få på plass det
nødvendige tverrfaglige samarbeidet opp igjennom årene. Rådmannens forståelse av
hvorfor vi så langt ikke har lykkes er at vi ikke har klart å skape tilstrekkelig ledertrykk på
koordinering og samarbeid og heller ikke tilstrekkelig eierskap i fagmiljøene til behovet for
reelt å arbeide sammen på tvers i organisasjonen.
Denne gangen har vi ikke råd til å mislykkes.
Alternativ 1 har den hovedstyrken at det utvidede ansvaret for ledelse av tverrfaglig
samarbeid overfor barn, unge og familier legges til samme kommunalsjef som de to
virkelig tunge miljøene i denne sammenheng, de miljøene som forholder seg til barn,
unge og deres familier / foresatte hver dag og hele dagen. Ved å samle alt under samme
kommunalsjef vil videre muligheten for at noen melder seg ut være mindre, og mindre
fare for at skole / barnehage peker på de øvrige tjenestene og omvendt i stedet for å gå i
reelt samarbeid.
Samtidig er nettopp størrelsen på de løpende oppgavene i barnehage og skole slik at det
kan være usikkert om trykket på tverrfaglig samarbeid, fokus på alle fasene i BTI mv. vil
bli tilstrekkelig til å skape og opprettholde reelt ny praksis. Utviklingsbehovet i ordinær
barnehage- og skoledrift blir ikke mindre framover, og læring knyttet til opplæringslovens
føringer krever sitt fra ledelsens side. Om den positive kvalitetsutviklingen i barnehage og
skole som vi har sett de senere årene vil fortsette dersom kommunalsjefen flytter fokus
noe bort fra det pedagogiske og over mot det sosialfaglige er et spørsmål som må
vurderes nøye.
Alternativ 2 vil ha en svært tydelig symboleffekt samtidig som det øverste daglige
ansvaret for brukerorientert tverrfaglig samordning og samarbeid tydelig blir maksimalt
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styrket. En egen kommunalsjef for BTI vil ikke etterlate noen tvil om hvem som har i
oppgave å se til at samarbeid og koordinering faktisk skjer. Kommunalsjefen vil i denne
modellen kunne være tett på de ulike fagmiljøene og påse at fokus er på helheten rundt
barnets og familiens beste hele tiden.
Det store usikkerhetsmomentet med alternativ 2 er om dette alternativet vil gi tilstrekkelig
trykk på barnehagene og skolene til at de reelt går inn i BTI – arbeidet. Barnehagene er
etter rådmannens vurdering ikke det store usikkerhetsmomentet i denne sammenheng
ettersom disse miljøene har mye erfaring med endring og er sterkt fokusert på det
enkelte barns utvikling allerede. Skolene har en vesentlig tyngre tradisjon for å ha fokus
på undervisning og læring i henhold til de læreplaner som til enhver tid gjelder. Å få
skolene til å gå inn i BTI – arbeidet med glød og engasjement samtidig som forventingen
om læring og læringsresultater ikke verken kan eller bør dempes, er en utfordring som
kanskje blir større dersom det overordnede lederansvaret for samhandling og samarbeid
ligger til en annen kommunalsjef.
Å opprette en 6. kommunalsjefstilling vil mest sannsynlig ha en kostnadsdrivende effekt
med hensyn til administrative kostnader over tid.

8 Konklusjon
En omorganiseringsprosess utfordrer fordi den endrer formelle og uformelle strukturer
(kulturer). Å tro at en endring i organiseringen er det som skal til for å bedre tjenestene til
barn og unge ville være på grensen til det naive. I kapittel 5 skrives det noe om metoder
og verktøy som vil være en tilnærming til bedre og riktig tverrfaglig innsats. Eksakt form
på teamarbeid og handlingsveiledere (oppskrift på hvem som gjør hva, hvordan og når)
vil bli et stort arbeid som starter nå, samtidig som BTI implementeres i alle tjenestene til
Barn, unge og familier. Alle faggruppene og ansatte blir viktige for at dette skal lykkes.
Ledelsen må være tydelig og samkjørt samtidig som alle ansatte ser sin plass i en større
helhet hvor målet alltid handler om å bistå barnet, den unge og familien slik at
hovedpersonen har det bra hjemme, i barnehagen, i skolen og i fritiden.
Det vil være svært uheldig om organiseringen tar all oppmerksomheten i denne saken.
Saken handler om et systematisk tverrfaglig arbeid til barnets / den unges beste hvor de
det gjelder og deres foresatte er i førersetet, og hvor det alltid er en kommunal
kontaktperson eller koordinator som familien kan forholde seg til.
Rådmannens tilnærming til valget av organisering tar utgangspunkt i en tro på viktigheten
av at alle de aktuelle faggruppene opplever seg likeverdige, og at de ser sitt eget arbeid
som et bidrag til den helheten som illustrerer BTI – puslespillet i kp 5.1.
Likeverdigheten sikres etter rådmannens vurdering best ved at faggruppene organiseres i
egne resultatenheter og under en og samme kommunalsjef. Dog er ikke rådmannen
fremmed for at å opprette en ny kommunalsjefstilling og organisere arbeidet som
beskrevet i alternativ 2 foran kan skape sterkere ledertrykk på selve omstillingsarbeidet.
Når ansvaret for det tverrfaglige samarbeidet plasseres på en kommunalsjef vil helheten
understrekes i organiseringen og styringslinjen henger sammen.
Utfordringen som oppstår ved at kontrollspennet for kommunalsjefen blir svært stort må
løses ved å organisere en samhandlingsstab som sammen med kommunalsjefen og
resultatenhetslederne sørger for at det tverrfaglige samarbeidet fungerer på alle de 4
nivåene. Den omfattende prosessen som nå ligger bak satsingen på bedre tverrfaglig
samarbeid vil forplikte slik at både ansatte, folkevalgte og brukere vil ha tydelige
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forventninger som gjør at lederne ikke vil kunne se gjennom fingrene med eventuell
vegring mot samhandling i noen miljøer.
Rådmannen er til tross for dette resonnementet ikke fremmed for at å opprette en ny
kommunalsjefstilling og organisere arbeidet som beskrevet i alternativ 2 foran kan skape
sterkere ledertrykk på selve omstillingsarbeidet.

9 Veien videre
Rådmannen erkjenner at det tar tid å etablere ny organisering og ny praksis. Det er
mange detaljer som må utredes og drøftes nærmere i tett samarbeid med de berørte
ansatte. Videre er det behov for å designe prosesser og tjenester ut over det som ligger i
den generelle BTI – modellen, jfr. foran.
Til å gjøre denne jobben vil vi trenge å starte nå og bruke høsten 2018.
Endringer i kommunalsjefportefølje og enhetsstruktur vil også kreve ytterligere prosess.
Det er ikke praktisk hensiktsmessig, knapt nok mulig, å iverksette de organisatoriske
endringene før 1.1.2019.
Det som er klart er at den som ansettes i utlyst stilling som BTI – prosjektleder må bli
prosjektleder BTI – forberedelsen og implementeringen. Trolig må det også prioriteres
internressurser for øvrig til å sette sammen et prosjektteam. Prosjektledelsen for
organisasjonsendringene vil ligge til rådmannen personlig ettersom ulike deler av
organisasjonen vil bli relativt sterkt berørt.

10 Forslag til vedtak
Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til å arbeide videre med tilrettelegging for bedre
tverrfaglig innsats overfor barn, unge og deres familier i tråd med de faglige og praktiske
føringer som er beskrevet i saksframlegget.
Arendal bystyre gir rådmannen fullmakt til i samarbeid med de hovedtillitsvalgte å arbeide
videre med de organisatoriske endringene som er skissert i saken slik at disse
innarbeides i forslaget til budsjett / handlingsplan 2019-22 og iverksettes fra 1.1.2019.
Arendal bystyre legger til grunn at arbeidet baseres på dagens antall kommunalsjefer.

Arendal 30/5-2019

Harald Danielsen
Rådmann
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